Nama Mata Kuliah

:

ManajemenPotensiDiri (KU4291)

SKS

:

2

Outcomes

:

Mahasiswadapatmengenalkelebihandankelemahandirisendiri,
memahamidanmenyadarikelebihandankelemahandirisendiri,
mampumengeloladiri
agar
potensimenjadi
dandapatmencapaisuatuprestasi.

Sifat

:

Pilihan

SistemPenilaian

:

UTS 20%

optimal

UAS 20%
TugasIndividu 20%
TugasKelompok 20%
Keaktifan 20%
SatuanAcaraPembelajaran :
Mg#

Topik

Sub Topik
- Pengertian Manajemen
Potensi Diri

1

PengantarManajeme
nPotensiDiri

- Pemahaman Potensi
Diri sebagai suatu
sumberdayauntuk

CapaianBelajarMahasiswa

Mahasiswa
1.

Mampu memahami
fungsi dan peran potensi
dirinya dikehidupan
sehari-hari
2.Mampu memahami
mengapa seseorang behasil
atau gagal

mencapaiprestasi
- Definisi Inteligensi

2

PengertianIntelegens
idanKecakapanEmosi
onal

-Inteligensi dan Pemahaman verbal
-Inteligensi dan kecakapan berkatakata

Mahasiswa mampu
memahami fungsi dan peran
potensi diri pada tataran
teoritis dan praktis

-Inteligensi dan kecakapanmenghitung

3

Lanjutan Pengertian
Inteligensi dan
Kecakapan
Emosional

Inteligensi dan melihat hubungan
antar ruang
Inteligensi dan kecakapan dalam
membuat asosiasi
Inteligensi dan kecakapan memberikan
tanggapan dan perimbangan

Mahasiswa mampu
memahami fungsi dan peran
potensi diri pada tataran
konsep dan model

SumberM
ateri

Mg#

4

Topik

Mengenal diri, orang
lain, dan situasi
Lingkungan

Sub Topik

CapaianBelajarMahasiswa

Mengenal diri sendiri dan orang lain
Mengetahui apa yang diinginkan
Mengetahui apa yang penting

Inteligensi Social
5

ImplikasiHubunganSe
bab-Akibat

Berkomunikasi untuk memperoleh
hasil

Mengatasi stress
6

StrategiPeningkatanP
otensiDiri

Mengendalikan dorongan hati
Mengelola suasana hati
Memotivasi diri sendiri dan orang lain

7

Lanjutan Strategi
Peningkatan Potensi
Diri

Penilaian diri terhadap pengelolaan
suasana hati
Potensi diri dalam dunia usaha

Membuat pilihan yang cerdas
Lanjutan Strategi
Peningkatan Potensi
Diri

Rahasia inteligensi super
Keahlian mencontoh dan ciri khas
inteligensi yang tinggi
Tidak ada kata terlambat untuk
berubah

10

Keberanianberubah
Hubungan potensi diri pada kehidupan
dan hidup untuk hari ini
Fungsi dan peran kehidupan

11

Mahasiswa mampu
menganalisis dan
menjelaskan fungsi dan
peran potensi dalam
mengoptimalkan CAPAIAN
kinerja
Mahasiswa mampu
menganalisis dan
mengembangkan potensi
yang dimiliki untuk
mencapai tujuan
Mahasiswa mampu
mengidentifikasi faktorfaktor yang mempengaruhi
pengembangan potensi
yang dimilikinya untuk suatu
tujuan yang utama

Ujian Tengah Semester

8

9

Mahasiswa mampu
memahami
mengembangkan dan
mengkaji fungsi dan peran
potensi diri dikehidupan
dalam CAPAIAN tujuan

MencariKeseimbanga
nHidup

Mengelola kehidupan
Keseimbangan antara kebutuhan fisik
dan non fisik

Mahasiswa mampu
menganalisis dan
mengembangkan kualitas
potensi yang dimiliki untuk
suatu tujuan yang utama
Mahasiswa mampu
memotivasi dirinya ubtuk
meningkatkan potensi diri
yang dimilikinya

Mahasiswa mampu
mengaplikasikan teknikteknik mengelola
(memelihara) meningkatkan
potensi diri yang dimilikinya

SumberM
ateri

Mg#

Topik

Sub Topik

CapaianBelajarMahasiswa
untuk tujuan yang utama

Semangat dan dinamika perbedaan
12

Menghargaidanmem
bangunKomunitas

Sikap melayani dan sikap rendah hati
Sinergipotensidiri

13

Mengelola:
berfikirmenangmenang

Potensi diri dan sikap meningkatkan
pengaruh
Teknikmengelolamasalah

Potensi diri dan pimpinan yang bijak
14

MemimpinOrganisasi

Potensi diri dan kecerdasan mengelola
organisasi

15

StudiKasusPotensiDir
i

Simulasi dan permainan dalam
meningkatkan potensi diri

16

UjianAkhir Semester

Mahasiswamampumengem
bangkanteknikteknikpeningkatanpotensidi
ri yang
berdampakpositifbagi orang
lain untuktujuanutama
Mahasiswamampumengem
bangkanteknikteknikpeningkatanpotensidi
ri yang
berdampakpositifbagi orang
lain untuktujuanutama
Mahasiswa mampu
mebiasakan diri menangani
berbagai contoh untuk
mendapatkan keterampilan
dalam penyelesaian
berbagai pesoalan
Mahasiswa mampu
mengaplikasikan apa yang
telah dipelajari dalam kasus
sehari-hari

SumberM
ateri

